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Morte de mulheres dentro de casa cresce 17% em
cinco anos
Dado é indicativo de que feminicídio aumentou no mesmo período em que políticas
para as mulheres tiveram forte redução orçamentária

5.jun.2019 às 12h00

SÃO PAULO e RIO DE JANEIRO

Fernanda Mena

Júlia Barbon

 Cada vez mais, a mulher corre mais risco de morte

dentro de casa do que nas ruas. Isso porque a morte violenta intencional de

mulheres no ambiente doméstico cresceu 17% nos últimos cinco anos,

enquanto o assassinato de mulheres nas ruas diminuiu 3% no mesmo

período.

A trágica ironia está expressa nos dados apresentados pelo Atlas da Violência

2019 (https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/06/mortes-violentas-disparam-no-norte-e-nordeste-na-contramao-

do-pais.shtml)e aponta para uma provável escalada do crime de feminicídio entre

2012 e 2017.

A publicação do Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) divulgada

nesta quarta (5) foi produzida em parceria com o Fórum Brasileiro de

Segurança Pública.

"De cinco anos para cá, o homicídio de mulheres cresceu um pouquinho,

1,7%. Mas, quando desagregamos os dados por local da morte, encontramos

resultados com direções completamente contrárias", explica o pesquisador

do Ipea Daniel Cerqueira, coordenador do Atlas.

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/06/mortes-violentas-disparam-no-norte-e-nordeste-na-contramao-do-pais.shtml
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A Lei do Feminicídio (13.104) é de 2015 e, segundo o pesquisador, muito se

tem falado sobre o aumento dos registros policiais de feminicídio.

"Questiona-se se esse aumento, que se vê nas manchetes e no debate, reflete

um aumento efetivo no número de casos ou, por outro lado, uma diminuição

da subnotificação pelo aprendizado das autoridades judiciárias sobre este

tipo de crime", diz.

Se, por um lado, os dados do Ministério da Saúde nos quais o Atlas se baseia

não permitem elucidar a tipificação legal ou a motivação do agressor, por

outro, o recorte do local do crime sugere tratar-se de uma morte violenta

perpetrada por um conhecido da mulher vítima.

"A literatura internacional traz evidências de que 90% das mortes dentro de

casa são cometidas por alguém conhecido. E, portanto, o dado é o que

chamamos de proxy [um dado utilizado para substituir outro de difícil

mensuração] para o crime de feminicídio", explica, apontando que muito

provavelmente esses são casos de violência doméstica.

"Ainda que não haja uma correspondência exata entre feminicídio e morte

em casa, este local da morte é um indicativo de feminicídio se considerarmos

a premissa básica de que a casa é o lugar mais perigoso para as mulheres, que

morrem mais nas mãos dos parceiros afetivos do que de quaisquer outras

pessoas", explica a socióloga Wânia Pasinato, especialista em violência de

gênero contra as mulheres.

Segundo ela, o aumento discrepante das mortes de mulheres no espaço da

casa e por arma de fogo em relação ao dado global de mulheres é a primeira

evidência empírica das consequências do desmonte das políticas públicas

para mulheres ocorrido a partir de 2015.

"Estávamos esperando que algo assim acontecesse quando assistimos à

redução dos orçamentos para políticas de enfrentamento à violência contra

as mulheres e ao desmantelamento dos equipamentos públicos de

atendimento a mulheres em situação d evidência doméstica", aponta a

pesquisadora.
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Entre 2014 e 2016, a dotação orçamentária da Política para as Mulheres teve

redução de 40%, segundo dados do Instituto de Estudos Socioeconômicos

(Inesc). Em 2017, essa verba sofreu nova redução da ordem de 52%.

"Hoje, a situação é tão grave que não conseguimos saber quanto

equipamentos estão funcionando no país", relata Pasinato. "E o aumento

dessas mortes é um provável indicativo da retirada do investimento do

governo federal e da falta de compromisso das administrações estaduais e

municipais em manter esses equipamentos. As mulheres estão vivendo um

grande desamparo."

LGBTI+

Outro grupo que teve aumento nas notificações de agressões foi o da

população LGBTI+, que, segundo o Atlas, sofrem um processo de

invisibilidade da violência sofrida, uma vez que o registro policial ou de óbito

não descreve orientação sexual ou de gênero da vítima. 

 

Por conta essas limitações, o Atlas baseou seu estudo nas denúncias

registradas no Disque 100, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos

Humanos (MMFDH), e nos registros administrativos do Sistema de

Informação de Agravos de Notificação (Sinan), do Ministério da Saúde.

Os dados apontam que, entre 2016 e 2017, houve um aumento de 127% nos

homicídios contra gays, lésbicas, bissexuais e transgêneros.  

 

"Ainda que os dados sejam frágeis, eles são um sinal dos tempos", aposta

Daniel Cerqueira, do Ipea. "Tanto a morte de mulheres em casa como a de

pessoas LGBTI+ apontam para o crescimento de alguns tipos de crimes de

ódio, que não são ligados a questões econômicas, mas a valores. Ainda não

temos condições de avaliar por que isso está acontecendo nos últimos anos."

sua assinatura vale muito

Mais de 180 reportagens e análises publicadas a cada dia. Um time com mais

de 120 colunistas. Um jornalismo profissional que fiscaliza o poder público,
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veicula notícias proveitosas e inspiradoras, faz contraponto à intolerância

das redes sociais e traça uma linha clara entre verdade e mentira. Quanto

custa ajudar a produzir esse conteúdo?
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